Új galéria Zuglóban

Télen-nyáron Paskál

Új kezdeményezéssel, új intézménnyel színesedik Zugló kulturális palettája. A napokban nyitotta meg kapuit a Hermina Galéria.
Az új művészeti műhely rendhagyó kiállítással startolt. A Zenekép című kiállítás 13 fiatal
képzőművész miniatűrjeit sorakoztatta fel
az „ismétlés és hasonlóság” témakörében,
s ezzel egy időben 11 zeneszerző egyperces miniatűr darabját hallhatta a nagyérdemű. A képzőművészeti alkotások július 26-ig
tekinthetők meg a Hungária körút 194. alatt.
11. oldal

Rönkszaunával, fedett tanmedencével,
baba- és gyógymedencével, valamint kinti-benti élményfürdő-medencével bővítik
a Paskál strandot. Nyáron még a szokásos
módon üzemel a fürdő, ősszel kezdődnek
a csaknem egy évig tartó építési munkálatok. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
által jelenleg 1 milliárd forintosra tervezett
fejlesztésnek köszönhetően a strandból
egész évben nyitva tartó gyógyfürdő lesz,
mintegy 1500 négyzetméteres alapterülettel.
10. oldal
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INGYENES KÉTHETI LAP

Sportfesztivál
Népszerű és rangos eseménnyé nőtte
ki magát a kerületünkben tizenegyedik
alkalommal megrendezett Patakparti
Futás és Sportfesztivál. A két nagyszínpad és a legalább 30 sátor bejárása önmagában komoly sportteljesítménynek
számított, nem beszélve az 5 km-es
királykategóriájú futóversenyről. Bajnokok és leendő bajnokok emelték az
esemény rangját, mint például Gedő
György ökölvívó olimpiai bajnok, illetve Tóth Hajnalka és Révész Julianna,
akik remélhetőleg a 2016-os olimpiai
játékokon öregbítik majd kerületünk jó
hírnevét. Sztárokban sem szűkölködött
a verőfényes szombat, Gryllus Vilmos,
Berecz András és Heincz Gábor „Biga”
szórakoztata előadással és koncerttel
a nagyérdeműt. Több küzdősport szakosztály pedig bemutatót tartott.
15. oldal

Újra közlekedhet villamos a Thökölyn
Mivel a 4-es metró útvonalát belátható időn
belül nem hosszabítják meg a Bosnyák
térig, a zuglóiak érdeke a Baross tér és Újpalota közti villamosközlekedés megvalósítása. Sokan emlékeznek még az egykori,
először 1912-ben beindított 44-es járatra,
ami épp 20 éve nem üzemel, emlékét a
sínek is őrzik. A főváros 26 milliárdos fejlesztési terve szerint 2018/19-ben akár újra

csöröghet-csilingelhet Zuglóban a villamos.
A képviselő-testület május 28-i ülésén egyetértett a Baross tér és Újpalota közötti villamosvonal kiépítésének tervével. A képviselők
megbízták Karácsony Gergely polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a fővárosi
önkormányzattal a villamossínek Baross tér–
Astoria közötti megépítéséről, így a zuglóiak
átszállás nélkül utazhatnának Budára.

Szalay Gábor, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara zuglói kapcsolattartója az
ülésen bejelentette, a kamara helyesli a 44-es
és 67-es villamos forgalomba helyezését. Lapunknak elmondta, a tervezett gyorsvillamos
a jelenlegi buszjáratok java részét kiváltja.
– Született zuglóiként rendszeresen közlekedtem a 44-es és 67-es villamossal, hiányukat a saját bőrömön érzem. Ma a helyzet

kritikus: a Thököly úton 11 különböző buszjárat közlekedik, gyakran percekig csak arra
várnak a buszok, hogy a megállóba beállhassanak. Ez komoly zajártalommal, de még
a legkorszerűbb buszok beállítása mellett is
jelentős környezetszennyezéssel jár. A kamara kapcsolattartójaként követem a tervezést, és képviselem a zuglóiak érdekeit.
Folytatás a 3. oldalon
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Zuglói Lapok

Ovis kerékpártúra
Száznál is több család vett részt a hagyományos kerékpártúrán, amit a zuglói Cseperedő Óvoda szervezett. Egykori ovisok
is jelentkeztek a népszerű túrára, az idén
már negyedszer tették meg az ovijuktól
indulva a Lengyel utca–Vezér út–Egressy
út –patakparti bicikliút–Szugló utca–Vezér
út–Lengyel utca távot. A Zuglói Önkormányzati Rendészet munkatársai biztosították az útvonalat, a túrát pedig az óvoda
pedagógusai mellett Tomis Károly rendőr
főtörzszászlós szervezte és vezette, aki
korábban a terület körzeti megbízottja
volt, illetve szülőként egykor a Lengyel utcai óvoda közösségéhez tartozott. A túrához kerületi politikusok is kedvet kaptak:
a menetben ott láttuk Szabó Rebeka alpolgármestert és Sógor László önkormányzati képviselőt is.
(RT)

Linóleummal védik a falakat
A mindennapi testnevelés bevezetése óta az iskolák tornatermei
a korábbiaknál jóval nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, ezért az
állapotuk is hamarabb romlik. A Hajós Alfréd Általános Iskolában például annyira elhasználódott a tornaterem, hogy tavasszal fel kellett újítani.
A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. több mint hatmillió forintos
beruházása során egy új, speciális fal-

Elefántos csúszda és játszóvár

burkolatot próbáltak ki. Az egész tornatermet újrafestették, a falakra – 2,5 méter magasságig – egy kifejezetten erre
a célra fejlesztett linóleumburkolatot tettek.
Ez nemcsak könnyen takarítható, de
ütéscsillapító tulajdonsága révén a gyerekek védelmét is szolgálja. Felújították a
parkettát, amely a nagy igénybevételnek
megfelelő lakkozást kapott. Kicserélték
a teljes világítási rendszert: 21 darab új
neonarmatúrát szereltek fel labdavédő
rácsokkal eltakarva. 		
(fkk)

Nemrégiben elbontották a Tipegő
utcai játszótér elefántos csúszdáját. Erre azért volt szükség, mert
szerkezete – korából adódóan –
elöregedett. A zuglói „városgazdálkodás” folyamatosan karbantartja
a játszótereket.
További munkálatokat is terveznek a Tipegő utcában: pótolják az ütéscsillapító
homokot, és a homokozószegélyeket
fogják javítani. Az Újvidék tér felújítása
csaknem egy hónapja befejeződött. Új
térburkolatot raktak le, cserjéket telepí-

Aluljárófestés

A Goethe Intézet fiataljai úgy döntöttek, hogy a Civil
Zugló Egyesület szakmai, valamint a Szent István Gimnázium tanulóinak gyakorlati segítségével kifestik
a Mexikói úti aluljárót és az aluljáró melletti bódésor
hátoldalát. A MÁV napokkal az akció előtt lealapozta az aluljáró falait. Az úgynevezett Goethe-gerillák
olyan 16–23 év közötti, kreatív, mozgékony fiatalokból
álló csapat, akik elhatározták, hogy búcsút intenek az
egyhangú hétköznapoknak, és urbanista megmozdulásokkal, workshopokkal, koncertekkel, filmekkel és
kulturális akciókkal tesznek a társadalmi passzivitás
ellen. Az önkéntes munkájuk mellett az aluljárófestéshez szükséges 15 vödörnyi festéket is ők biztosították. A Szent István Gimnázium diákjai közösségi
szolgálat keretében jöttek el segíteni. A középiskolai
nappali képzésben részt vevő és az érettségi vizsgát
2016. január1-jét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi bizonyítvány kiállításának feltétele
az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.
A kétnapos kerületszépítő és közösségépítő programon többtucatnyian vettek részt.
-berger-

tettek. A korábban elszállított játszóvár
a karbantartás, javítás és festés után vis�szakerül majd a játszótérre.
– Sajnos a források szűkössége miatt képtelenek vagyunk minden eszközt felújítani,
kicserélni. Ellenben igyekszünk változatosabbá tenni a játszótereket, ahol folyamatosan cserélődnek a játékok – magyarázta
Baracskai Gábor, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatója.
Az önkormányzat idén 25 millió forintot biztosít a városrészben lévő 44, kerületi tulajdonú és kezelésű közterületi játszótér karbantartására és üzemeltetésére.
(fk)

Zuglói Lapok
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Módosíthatják a Városliget beépítési tervét

A több mint húszéves sínek a Bosnyák tér felé vezetnek

Ez a járat a Szépilona kocsiszín és az állatkert között közlekedett

A Baross tér és Újpalota közötti
villamosközlekedés tervezését a
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
végzi. A beruházás mintegy 26 milliárd forintba kerül – mondta el lapunknak Szalay Gábor. Várhatóan
2018–2019-ben helyezik üzembe:
belső végállomása remélhetőleg az
Astoriánál lesz. A megállók helye
a tervezési folyamat során tisztázódik,
a fontos kereszteződésekben – mint
a Bosnyák tér, Róna utca, Hungária
körút, Stefánia út, Dózsa György út,
Keleti pályaudvar – mindenképpen
lesznek megállók.
A testületi ülésen hozzászólt többek között
Kovács Balázs képviselő (Fidesz–KDNP),
aki módosító indítványt nyújt be, mert
a Mexikói úton lakók a magas zajterhelés
további növekedésétől tartva nem szeretnék, ha újra közlekedne a 67-es villamos.
A Thököly úti vonal újranyitását viszont támogatja, mert szerinte ez szükséges Zugló
tömegközlekedésének javításához.

Lévay Sándor képviselő (MSZP) előbb
arról érdeklődött, hogy a beruházás eldöntése előtt kikérték-e az érintett területen élők véleményét, majd hozzáfűzte:
a fejlesztés Zugló érdekét szolgálja, ezért
támogatja a nyilatkozatot.

Húsz éve nincs 44-es
Az első források már 1912-ben említik
a 44-es vonalat. Ekkor még csak az Őrház
utca és az Új köztemető között közlekedett, kizárólag kegyeleti napokon. Miután
ez a járat a háború elején megszűnt, a 44es csak 1918 novemberében indult újra
a Népliget–Orczy út–Baross utca–Erzsébet híd–Hadnagy utca útvonalon. Tiszavirág életű volt két hónapos menete. Csak
1921-ben indították újra a járatot, 1926ban a belső végállomást is áthelyezték
az állatkerthez – erről a Zuglói füzetek
Tömegközlekedésünk története című kiadványban vannak érdekességek, a 44-es
járatok történetét pedig a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület foglalta össze.
Ebből megtudjuk, hogy 1944-ben került

Karácsony Gergely, Zugló polgármestere (PM)
– A négyes metró meghosszabbítására belátható időn belül biztosan nem lesz pénz. A villamos sokkal gyorsabban és sokkal kisebb
lég- és zajszennyezés mellett viszi az utasokat, mint a buszok.
Zuglónak közvetlen anyagi érdeke is fűződik a beruházáshoz, mivel az jelentősen csökkentheti a Mundo beruházás kapcsán, az
önkormányzat által még 2004-ben szerződésben vállalt kötelezettségeket - ezzel csaknem 400 millió forintot tud más fejlesztésekre fordítani a kerület.
Szerettük volna átvenni a BKK-tól a Bosnyák téri remízt kulturális célokra, de eddig
nem tudták odaadni másik villamosgarázs híján.
Rozgonyi Zoltán, Zugló alpolgármestere (Fidesz–KDNP)
– Egy éve a mérnöki kamarával szervezett tömegközlekedési konferencián az Újpalota–Zugló villamosvonal kiépítése volt a fő témánk, ezért nagyon örülünk a Fővárosi Közgyűlés határozatának.
Bármilyen modern is egy busz, mindenképpen környezetszennyezőbb, mint egy kötöttpályás járat. Tudjuk, hogy a zaj miatt vannak
lakossági félelmek, de a modern technika már olyan szinten jár,
hogy ezek a villamosok meg sem közelítik majd a most járó buszok által okozott zajártalmat. Ezért szeretnénk azt is, hogy a kivitelezés során zöld füves sínpályák épüljenek. Ha az összes buszt ki tudják váltani a villamossal, nemcsak az autósoknak, de
a bicikliseknek is több helyük lesz az utakon.
Tóth Csaba, Zugló országgyűlési képviselője (MSZP)
– A gyorsvillamos-vonal megvalósítása nemcsak Zugló, hanem
a kormány számára is fontos, mert az uniós támogatással épített
4-es metró kihasználtsága nem éri el a tervezett mértéket. A kormány a villamospálya megépítésétől várja az utasforgalom növekedését, amely feltétel volt az uniós támogatáshoz. A beruházás várhatóan lendületet ad a Mundo-projekt megvalósításának és a zuglói
városközpont közel tíz éve húzódó kialakításának is.

a belső végállomás a Bosnyák térre, amikor a betétjárat közlekedése is újraindult,
a 44A-s kocsik a Bosnyák térről a Keleti
pályaudvarig közlekedtek. 1949-ben a vonal végállomása a Keletitől a Március 15.
térre került. 1956. április 26-án adták át
a forgalomnak a Rákospatak utcai hurokvégállomást. 1963-ban, amikor a kelet–
nyugati (piros) metróvonal készült, első
szakaszának átadása után lett állandó járat
a 44/A, a Rákospatak és a Baross tér között. A szerelvények a zuglói kocsiszínből

álltak forgalomba. A Népstadionban tartott
mérkőzések idején 44/B jelzésű időszakos
járat közlekedett a Felszabadulás tér és
a Május 1. út között. 1972-ben a 2-es metró
újonnan elkészült szakaszának átadásával
megszűnt az Erzsébet hídon a villamosforgalom, ekkor már csak a Keleti pályaudvar
és Zugló, Rákospatak között szállították az
utasokat, és megszűnt a 44A. 1995. december 24-e óta nincs 44-es járat.
Forrai-Kiss Krisztina, Papp Dezső
(Fotók: www.veke.hu)

Mégsem az utolsó?

Várnai László önkormányzati képviselő (CivilZugló Egyesület)
– Egyedül én elleneztem a „nosztalgia-villamosvonal” tervét. Azt mondják, gyorsvillamos lesz, de aligha. Ha a fekete 7-es megállóiban mindenütt meg kell állnia, vagy ha nincs is mindenütt megálló, mindenképp
van tíz lámpás kereszteződés. Ma a 7E járat villámgyorsan, három
megállóval ér be Újpalotától a Keletiig. Zugló és Kelet-Pest jövőbeli fejlődését torlaszolják el, hisz ha a villamos megépül, akkor a 4-es
metrót nem fogják meghosszabbítani. Az új hibrid buszokkal mindenki elégedett. 2020ban megvalósulhat a tervezett metrószakasz, de ezért Zuglónak, Újpalotának kell lobbiznia.
Bartha János önkormányzati képviselő (LMP)
– Belátható időn belül nem lesz metró ezen a szakaszon, ezért jó
alternatíva a gyorsvillamos. Jó, ha a kereszteződésekben nem kell
megállnia, és zárt pályás lesz, azaz az autók nem hajthatnak rá
a sínekre. Mivel modern és kényelmes járatok lesznek, nemcsak
a buszokat, de az autókat is kiválthatják. Az átmenő forgalom
csökkenhetne az újpalotai végállomásnál építendő parkolóval, ahol
a külvárosiak letennék autójukat. A 26 milliárd forint elég lenne egy ilyen komplex fejlesztésre is. Lenne fantázia a 67-es villamosvonal meghosszabbításában a lakótelep,
akár az M3-as autópálya másik oldala felé.
Czeglédi János önkormányzati képviselő (Jobbik)
– A Jobbik is támogatja a villamos tervét. Óriási dugó van csúcsidőben a Thököly úton, és a sok busz miatt nagy a légszennyezettség.
Közvélemény-kutatásra is szükség lenne, vajon mit szeretnének
a lakók. A beruházáshoz kapcsolódva szeretnénk, ha a Pillangó park,
Bánki Donát utca, Rákospatak utca, Miskolci utca környékén is fejlesztenék a közlekedést, és megcsinálnák a Nagy Lajos király útját,
mert arra régóta igény van a lakosság körében. Az új 44-es vonalát össze kellene kötni az
1-es, a 3-as és a 69-es járatokkal is, így létrejöhetne egy pesti fonódó villamos.

Képviselők, fogadóórák
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Tisztségviselők

Önkormányzati képviselők

Polgármester

Megválasztott képviselők

Karácsony Gergely

soron következő fogadóórájára bejelentkezés 2015. június 22-én 8:0018:00 óráig a 06-1-872-9488-as telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés a http://
www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek
Hajdu Flórián

polgármesteri hivatali fogadóórájára
előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri titkárságon, a
06-1-8729457 telefonszámon.

Szabó Rebeka

soron következő fogadóórájára bejelentkezés 2015. június 22-én 8:00-18:00 óráig a 06-1-872-9488-as telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés a http://www.
zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen.

Cseke Vanda
Fidesz–KDNP

Tildy Balázs
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-426-2112
e-mail: csekevanda@zuglo.hu

Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-395-5557
e-mail: balazs.tildy@gmail.com
Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0762

Kovács Balázs
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-215-1245
e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-30-586-5559
e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

Polgármesteri Hivatal

Telefonon, vagy e-mailen történő
előzetes egyeztetést követően.
Telefon: 06-70-624-46-75
e-mail: bihary@zuglo.hu

Pécsi Diána
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért
Polgármesteri Hivatal

Telefonon, vagy e-mailen történő
előzetes egyeztetést követően.
Telefon: 06-70-436-0775
e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Barabás Ferenc
József
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon:06-30-987-4011
e-mail:barabas08vk@gmail.com

Polgármesteri Hivatal

Bejelentkezés 2015. június 22-én 8:00-18:00
óráig a 06-1-872-9488-as telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés a http://www.
zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen.

Rozgonyi Zoltán

polgármesteri hivatali fogadóórájára
előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri titkárságon, a 06-1-8729228-as telefonszámon és a rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen.

Jegyző
Hoffmanné
dr. Németh Ildikó
Bejelentkezés polgármesteri hivatali
fogadóórájára a jegyzői titkárságon,
a 06-1-872-9171-es telefonszámon.

Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP

Aljegyző
Teimer Gábor
Bejelentkezés polgármesteri hivatali
fogadóórájára az aljegyzői titkárságon,
a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

Sápi Attila
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért
Polgármesteri Hivatal

Erdős Dóra
Fidesz–KDNP

Szabó Rebeka
PM

Hajdu Flórián
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért
Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-260-0795

Tóth Csaba (8. OEVK)
Előzetes bejelentkezés
alapján.
Tel.: 06-30-616-86-82

Hevér László
György
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért
Rákosfalva park 1-3.

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0768

Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés
alapján.
Tel.: 06-20-214-48-49

Sokacz Anikó
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért
Rákosfalva park 1-3.

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért
Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-978-3725, 06-70-436-0766
e-mail:sogor.zuglo.mszp@gmail.com

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-250-6469
e-mail: vargapdoktor@gmail.com

Parlamenti képviselők

Dr. Papcsák Ferenc
Előzetes bejelentkezés
alapján.
Tel.: 06-30-669-54-84
Értékesítésre meghirdetett
önkormányzati tulajdonú ingatlanok
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb
értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdetmény
kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati
tulajdonú helyiségek
Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára
szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek
listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdetmény
kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt.
tulajdonában álló ingatlanok
A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.
hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdetmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV.
Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Zuglói Lapok
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Polgármesteri Hivatal

Lévai Sándor
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért
Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

délelőtt
(08.00-12.00)

DÉLUTÁN
(12.00-16.00)
Jogi Csoport kintlévőség-kezelés 12.00-15.30
felszólítással és felmondással kapcsolatos ügyek

HÉTFŐ

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport kintlévőség-kezelés
felszólítással és felmondással kapcsolatos ügyek
0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

PÉNTEK

Ingatlangazdálkodási
Osztály
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára
szolgáló helyiségek,
telkek)

Ingatlangazdálkodási
Osztály 08.00-10.00
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló
helyiségek, telkek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig
8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.
Pénztári nyitva tartás: hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken
8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. • Postacím: 1590 Budapest, Pf.
184. • Telefon: 06 1 469 8100 • Web: www.zugloizrt.hu
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.
zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.)
található ügyfélpultnál átvehetnek. A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy
faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kollégáink az
egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket.
DÁTUM

NÉV

OSZTÁLY

Június 01.
Július 06.

Baranyai
Zsolt

Városüzemeltetési Osztályvezető

Június 01.
Július 01.

Csikó
Melinda

Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

Június 03.
Július 01.

dr. Csikós
Tibor

Jogtanácsos

Május 29.
Június 26.
Július 31.

Várbíró
András

Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje
Általános ügyfélfogadás
(Pétervárad utca 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100
hétfő

13.30–18.00,

szerda

8.15–16.30

péntek

8.15–11.30

Előzetes időpont-egyeztetés legfeljebb négy hétre előre
telefonon: 8729-392 • www.magyarorszag.hu • www.zuglo.hu •
személyesen az okmányiroda recepcióján.

A kerületgondnokság
elérhetőségei
Telefon: 06-70/681-08-20
E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig,
péntek 08.00–14.00-ig.

Listás képviselők
Barta János
LMP

Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-263-4961
e-mail:barta.janos.lmp14@gmail.com
http://zoldzuglo.blog.hu

Czeglédi János
Jobbik

Telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján.
Telefon: 06-70-379-9102
e-mail: czegledi.janos@jobbik.hu

Budapest, Komócsy u. 5.

Felkai Tamás
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért
Polgármesteri Hivatal

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP

Várnai László
CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-404-2416, 06-70-436-0765

Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-524-9069
e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

Polgármesteri Hivatal

Előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri
titkárságon, a 06-1-872-9228-as telefonszámon és a rozgonyi@zuglo.hu e-mail
címen.
Telefonon történő előzetes
időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com
www.varnailaszlo.blog.hu

Változik az okmányiroda
ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy okmányirodánkban az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalással és napi sorszám kiadásával, ún. sorban
állással történik. A napi sorszámmal rendelkező ügyfelek várakozásának
csökkentése érdekében, 2015. június 15-től a jelenlegi nyitva tartási időn
belül a két ügyintézési mód egymástól elkülönül.
Kizárólag előzetes Kizárólag
időpont-foglalással sorban állással
HÉTFŐ

7.00 – 10.00

10.00 – 17.00

KEDD

17.00 – 20.00

10.00 – 17.00

SZERDA

08.00 – 11.00

11.00 – 17.00

CSÜTÖRTÖK

15.00 – 18.00

08.00 – 15.00

PÉNTEK

12.00 – 17.00

8.00 – 12.00

Eltérések: Népesség-nyilvántartási, ügyfélkapu regisztráció, diákigazolvány és hatósági (visszavont forgalmi engedély és vezetői engedély)
ügyekben, valamint az elkészült okmányokért időpontfoglalás nélkül,
a teljes ügyfélfogadási időben lehet ügyet intézni.

Kizárólag előre lefoglalt időpontban történő ügyintézésre van lehetőség
állampolgársági, egyéni vállalkozással, valamint a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyekben. Időpontfoglalásra
a www.magyarorszag.hu honlapon túl lehetőség van az okmányiroda
recepcióján személyesen vagy telefonon. Telefonszám: 872-9271 és
872-9392. Állampolgársági ügyekben az időpontfoglalás csak az ügyintézőnél, a 795-8546 telefonszámon lehetséges. Tájékoztatjuk a sorban
állással ügyet intéző ügyfeleinket, hogy a napi sorszámok kiosztása a
helyi kapacitásokhoz mérten, és az ügyintézők leterheltségének függvényében történik. Rendkívüli ügyfélforgalom esetén előfordulhat a sorszámosztás átmeneti szüneteltetése.

Zuglói Lapok

Önkormányzat

2015. június 11.

Megújul három főzőkonyha
A villamosprojekten kívül a zuglói
önkormányzat képviselő-testülete
május 28-i ülésén jóváhagyta az
önkormányzat és a Hungast-Mecsek Kft. között 2012 decemberében, majd 2014 októberében
létrejött vállalkozási szerződés
módosítását.
Karácsony Gergely polgármester bejelentette, a kölcsönös megegyezésen alapuló
változtatás az önkormányzatnak jelentős
megtakarítást eredményez. Ennek kapcsán Tóth Csaba, Zugló országgyűlési
képviselője lapunknak elmondta, a Hungast-Mecsek Kft.-vel folytatott tárgyalás
Zugló számára éves szinten 20–30 millió
forint közötti megtakarítást jelentő szerződésmódosítással zárult.

– Ezen túlmenően a cég vállalta, hogy két
év alatt 150 millió forintos beruházást valósít
meg, amelynek során felújítja az eredeti közétkeztetési szerződésben szereplő három
főzőkonyhát, illetve idén szeptemberig húsz
millió forint értékben referencia-tálalókonyhát alakít ki. Az őszi iskolakezdésig pedig
közel 6,5 millió forintos eszközpark-felújítást
végez el – tájékoztatta lapunkat Tóth Csaba.
Díjazták a munkájukat
Az elmúlt időszakban végzett kimagasló
munkájáért Karácsony Gergely polgármestertől Tomis Károly rendőr főtörzszászlós
a Hónap Rendőre, Isztolyka László tűzoltó
főtörzsőrmester a Hónap Tűzoltója, Csák
Szerénke és Nagyné Gyarmati Ildikó a Hónap
Szociális Dolgozója elismerést vehette át.

A testület a nyári gyermekétkeztetésről is tárgyalt

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy zöldhulladék gyűjtő zsákok átvehetők a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft Budapest, Laky Adolf utca 36. szám alatt,2015. június 15-től június 26 –ig,
hétfőtől péntekig 08-16 óra között.
A zsákok korlátozott számban állnak rendelkezésre, illetve hosszabb távon a környezetbarátabb
komposztálást szeretné előtérbe helyezni Zugló önkormányzata. Ezért azt javasoljuk, hogy akinek
kiskertje van, elsődlegesen a még rendelkezésre álló komposztálókeretet igényelje.
A zöldhulladék gyűjtő zsákokból családi házanként és lakóközösségenként 10 db. igényelhető, kérjük az átvételhez minden esetben hozzák magukkal személyi igazolványukat, és lakcímkártyájukat.
Zsákot állandó zuglói lakcímmel rendelkezők igényelhetnek, társasházak esetében kizárólag a közös
képviselők, a képviseletre jogosító igazolás felmutatásával.  Kérjük ügyeljenek arra, hogy a zsákokba
kizárólag zöldhulladék (lomb, fa, bokornyesedék szükséges méretre aprítva, nyírt fű, gyom) kerüljön.
Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul környezetünk védelmének, tisztaságának megőrzéséhez!

Színpadi műsor
16:00 - 16:10 Múzeumok éjszakája nyitány, köszöntő, beszédet
		
mond Karácsony Gergely Zugló Polgármestere
16:15 - 17:10 „Mesébe szőtt tánc, táncba szőtt mese” — a Görömbő
		
Kompánia Szent Iván-éji mese előadása
17:30 - 18:20 Tóth Viktor és a Road Six Sax
		
(ethno folk - balkáni fúvósok)
TÁJÉKOZTATÓ
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága
szociális alapon meghatározott lakbér megállapítása mellett lakáspályázatot ír ki az alábbi 2 db
önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogának elnyerésére:

CÍM
(Budapest,
XIV. kerület)

Padlizsán utca 15-19.,
3. em., 16.
Thököly út 165. 3. em. 3.

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterület

Megtekintési
időpontok
(2015. 06. 11.,
2015. 06. 18.,
2015. 06. 25.,
2015. 07. 02.)

1

félkomfortos

29 m2

9.00-9.30

2,5

komfortos

78 m

10.15-10.45

2

A pályázati feltételeket részletesen tartalmazó pályázati kiírás beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
Lakásgazdálkodási Osztályának ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Bácskai u. 53) az alábbi ügyfélfogadási időben: hétfő: 13.30-17.30, szerda: 8.15-16.00, péntek: 8.15-12.30 között.
A pályázat benyújtásának határideje a pályázati kiírásban megjelölt határidőtől eltérően: fenti címen
2015. 07. 10., postai úton 2015. 07. 11.”

18:30 - 19:00 A zuglói Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola
		
műsora - Záborszky Kálmán vezényletével;
19:10 - 20:40 Semegi Zoltán unplugged gitár: dalok, versek, reflexiók
20:00 - 20:45 Anima Sound System - Gravity and Grace
		
albumbemutató koncert - sound & light
21:30 - 22:30 ZPZ - metálcirkusz - kiszívja a véred
22:50 - 23:10 Zugló 80 éves - goldlaser - lézerszínházi produkció 		
lézershow
23:20 - 23:50 Tűzzsonglőrök
24.00-tól
		

Szerelem - varázsló és barátságmegtartó tűzugrás
a Görömbő Kompánia zenei kíséretével

Együttműködő partnerek: Budapest Főváros Zugló Önkormányzata, Zuglói Cserepes
Kultúrális Non-profit kft, Földművelésügyi Minisztérium.
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Ruhát kaptak a rászorulók
Ötszáz családnak elegendő ruhát
osztott szét az MSZP zuglói szervezete jótékonysági akció keretében június 4-én a Bosnyák téren.
A párt tagjai remélik, példájukat
többen is követik majd.
A szervezet idén már kétszer osztott
meleg ételt, ezúttal pedig ruhákkal segítette a rászorulókat. Tóth Csaba, a XIV.
kerület országgyűlési képviselője szerint
Zuglóban is egyre több a szegény ember, s ezért indították jótékonysági akciójukat. A kormány magára hagyta az
egyre növekvő számú szegényeket, hi-

Zuglói Lapok

Nemzetiségi események

szen róluk már az önkormányzatoknak
kell gondoskodniuk. Ez Zuglónak például 500 millió forintos többletkiadást
jelent. A mostani ruhaosztással 4-500
családot kívánnak segíteni, s remélik
a példa ragadós lesz – fogalmazott a kerület parlamenti képviselője.
A programon a párt elnöke, Tóbiás József
is részt vett. Elmondta, hogy egy-egy hasonló akció kapcsán több száz embernek
nyújtanak segítséget étel- vagy ruhaosztás formájában. Hangsúlyozta, hogy nem
szabad elengedniük a rászorulók kezét.
Béremeléssel és igazságos adórendszerrel segítenék őket.
P. R.
Koncertek, ugrálóvár, pónilovaglás, arcfestés, lufihajtogatás várta az első Zuglói Roma Nap vendégeit
június 7-én a Siemens-pályán. Nem mindennapi kiállítást láthattak az érdeklődők: 1990-ben készült
gyerekrajzokat állítottak ki, témájuk a cigány család, cigány otthon volt.

A ruszin nyelv oktatása, egy új tanfolyam indítása – ezt tartja az egyik legfontosabb feladatának
a Zuglói Ruszin Önkormányzat elnöke. A ruszin kultúra és hagyományok című programon Firczán Irén
festőművész képeit láthatta a közönség, valamint a nemzetiség népdalaiból Kedyk Anna énekelt.

Tóth Csaba és Tóbiás József ruhát oszt

1500 tő virágot osztottak szét
Idén sem maradt el az MSZP zuglói
szervezetének hagyománnyá vált
akciója: virágpalántát adtak veszélyes hulladékért cserébe a környezetvédelem világnapja alkamából.
– Nagyon örülök a lehetőségnek, szerintem
nagyon hasznos. A virágok pedig a balkont fogják szépíteni – mondta szerkesztőségünknek Németh Erzsébet, aki egyike

volt azoknak, akik palántát vihettek haza.
A Bosnyák téren megtartott akciót mindig
a környezetvédelmi világnaphoz időzítik.
– Szándékos a dátum. Így hívjuk fel a
figyelmet a környezetvédelem fontosságára – mondta lapunknak Tóth Csaba
országgyűlési képviselő. Szerinte a program azért is jó, mert a kerületben élők leadhatják a veszélyes hulladékot, s közben
pedig Zugló szépül.
(potos)

Világosító Szent Gergely tiszteletére tartottak ünnepséget az örmények. Egyházalapítójuknak nem csak
hitüket, identitásuk fennmaradását is köszönhetik. A liturgikus és tradicionális zenékkel is megismerkedhettek a résztvevők. A hagyományos ételek kóstolása sem maradt el.

Pályázati felhívás
A Zuglóiak Egymásért Alapítvány ismételten meghirdeti Zuglói Diákösztöndíj programját a 11-12. évfolyamos állandó zuglói lakóhellyel rendelkező diákok számára.
A pályázati felhívás és adatlap letölthető a http://zugloiakegymasert.
hu/ honlap „Pályázatok” almenüből, vagy átvehető Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán /Bp. XIV. Pétervárad utca 2./ A pályázatokat mellékletekkel együtt
1 eredeti példányban zárt borítékban 2015. július 17-ig (péntek) a „Zuglóiak
Egymásért” Alapítvány 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre várják.
A borítékon kérjük feltüntetni: ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDIJ 2015/2016.

Virágpalántát kaptak a veszélyes hulladékért cserébe

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon
illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.

Zuglói Lapok

Zugló 80

2015. június 11.
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Volt egyszer egy Iparcsarnok

rich) bécsi születésű műépítész, egyetemi
tanár tervezte. Az épületet Kohn János,
a Schlick-gyár későbbi vasszerkezeti tervezőjének elgondolása alapján építették
fel. A neoreneszánsz stílusú épület homlokzata a Keleti pályaudvar főbejáratához
hasonlított. A diadalkapura emlékeztető
négy bejáratát a magyar címer díszítette. A saroképületek téglából és kőből, az
azokat összekötő csarnokok vasból és
üvegből készültek. A kupolát a Szent Korona ékesítette. A főbejárat fölött Hungária pajzsos, páncélos szobra állt. Mellette
egyik oldalon az ipart megszemélyesítő
nőalak helyezkedett el, amelynek Hungária babérkoszorút nyújtott. A másik oldalon a kereskedelmet szimbolizáló nőalak
állt, ezt Hungária a pajzsával védelmezte.

Hasznosítási tervek

A Magyarországon gyártott ipari termékek
bemutatására 1885-ben Országos Általános Kiállítást rendeztek. Az esemény helyszínének a Városligetet jelölték ki, amelyet
az előkészületek során jelentősen átalakítottak. Utakat építettek, csatornáztak, és
sokak felháborodására fákat vágtak ki.
Ekkor építették meg a Stefánia utat (Olof
Palme sétány), amely villanyvilágítást kapott. Kiállítási célra 105 épületet emeltek.
A bemutatót követően ezeket az Iparcsarnok,
a Műcsarnok (Magyar Alkotóművészek Háza)
és a Király pavilon kivételével lebontották.

A Rudolf trónörökös védnöksége alatt
1885. május 2-án megnyitott Országos Általános Kiállításon az Iparcsarnokban kaptak helyet az iparművészeti tárgyak, valamint enteriőrelrendezésben a bútoripari és
a lakberendezési üzemek termékei.
Az Országos Általános Kiállítás bezárását
követően különböző tervek láttak napvilágot az Iparcsarnok további hasznosítására. Volt olyan elképzelés, hogy a világ
nevezetes műalkotásainak a gipszmásolatait helyezik el az épületben. Született
olyan javaslat is, hogy a csarnokot a hideg
időben a betegségből lábadozók számára
alakítsák át télikertté. Végül az Iparcsarnokból Kereskedelmi Múzeum lett, ahol
Magyarország iparával és kereskedelmével ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Hungária szobra óvta a bejáratot

A millennium után

Az Országos Általános Kiállítás legfigyelemreméltóbb épülete a földszintes Iparcsarnok volt, amely a kiállítás főbejáratával szemben helyezkedett el. Alapterülete
mintegy 12 500 m2, a nagycsarnok kupolájának magassága 50 méter volt. Az Iparcsarnokot Ulrich Keresztély (Christian Ul-

A kereskedelmi tárlatot 1894-ben a millenniumi előkészületek kapcsán átmenetileg máshová költöztették. Az Iparcsarnok alapterületét az Ezredéves Kiállításra
mintegy 14 000 m2 növelték. Az Iparcsarnok méreténél és elhelyezkedésénél fogva az 1896-os millenniumi kiállításnak is

Szökőkút az Iparcsarnokban

az egyik központja volt, ahol Magyarország bútor-, szövő- és anyagipari termékeit mutatták be.
Az Iparcsarnok 1897-től ismét a Kereskedelmi Múzeumnak adott otthont. Helyére
1905-ben ideiglenesen a Néprajzi Múzeum elődje, a Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Tára költözött.
Az 1896-os expó után az Iparcsarnokban
árukiállítást újra csak 1907-ben rendeztek.
Ezen a papíripari termékek mellett a norinbergi díszmű- és játékáruk mutatkoztak
be. Ezután egymást követték a lakosság
számára is nyitott termékbemutatók.
1917 áprilisában az Iparcsarnokban rendezték meg a Hadirepülőgép-kiállítást.
A nagyszabású, több százezer látogatót vonzó tárlaton a hazai repülőgép- és hadiipar
fejlődését, a monarchia haderejében rendszeresített eszközöket, illetve az ellenségtől
zsákmányolt légi járműveket prezentálták.

Végzetes bombatalálat
A termékvásárok az első világháborút követően és a nagy gazdasági világválság

idején megtorpantak, majd ismét újult
erőre kaptak. 1925 májusától évente az
Iparcsarnok köré települve rendezték meg
a Budapesti Nemzetközi Vásárt (BNV).
Az épületet a második világháború alatt
a kiállításokon túl hadianyag tárolására is
használták. Az Iparcsarnok sorsa 1944.
szeptember 17-én megpecsételődött.
A Városligetet ért légitámadás során az
épület bombatalálatot kapott, és kiégett.

Az újrahasznosítás
A háborút követően az Iparcsarnokot
részben lebontották. Később falmaradványai felhasználásával építették meg az újra
induló BNV ötös számú pavilonját, aminek
Petőfi Csarnok lett a neve. Miután a BNV-t
1974-ben elköltöztették a Városligetből,
a csarnokot az egykori Otthon Áruház
bútorraktárként használta. A Fővárosi Tanács 1981-ben döntött az épület ifjúsági
szórakoztatóközponttá történő átépítéséről. Az új létesítményt 1985-ben nyitották
meg a Karthágó együttes koncertjével.
Papp Dezső

Forrás: fortepan

Forrás: Vasárnapi Újság

A Városliget egyik legfigyelemreméltóbb épülete az Iparcsarnok volt,
amely 1885-től 1944-es pusztulásáig
adott teret az ipari termékeket bemutató kiállításoknak, és biztosított
helyet az otthontalan múzeumoknak.
A második világháború után az Iparcsarnok falmaradványainak felhasználásával építették fel a Petőfi Csarnokot, amely előbb a BNV pavilonja,
majd a fővárosi ifjúság szórakoztató-központja, illetve a Közlekedési
Múzeum kiállítótere lett.

A II. világháború idején az épületet hadianyagraktárként is használták
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Zuglói Lapok

Közös ügyünk – közbiztonság Zuglóban
Képviselőként-politikusként a közbiztonság volt a fő szakterülete, tanulmányait is ezen a területen folytatta
és szerzett képesítést. Kovács-Csincsák László decembertől vezeti
a Zuglói Közbiztonsági non-profit
Kft.-t (ZKNP). Jelenleg a kerület átfogó közbiztonsági auditján dolgozik
egy szakértői csapattal, amihez várja
a lakosság javaslatait is.

Kovács-Csincsák László

Ezer szállal kötődik a kerülethez. Igazi
lokálpatriótának vallja magát: itt kezdte
iskoláit, munkája, korábbi képviselői tevékenyége és jelenlegi feladatai is ide kötik.
– Politikusként is a közbiztonság volt
a fő szakterületem, ezért is szereztem
a már meglévő diplomám mellé felsőfokú
biztonságszervezői végzettséget, illetve
városbiztonsági és terrorizmuselemzői
szakoklevelet – mondta el lapunknak Kovács-Csincsák László.
Több mint öt éve aktív tagja a helyi polgárőrszervezetnek, rendszeresen lát el
polgárőrszolgálatot.
– Egyfelől fontosak a statisztikák, de legalább annyira a mögöttük lévő tények, illetve
ezek megítélése. A szakmában bevett fogalommal élve, a szubjektív biztonságérzet
számomra mindig sokkal fontosabb volt
a statisztikáknál. S mivel jól ismerem az itt
élőket, az információkon kívül az emberek
napi közbiztonsági gondjaival is tisztában
vagyok. Így tudom, hogy az idősek és fiatalok védelmét erősítenünk kell.
A zuglói önkormányzat tulajdonában álló
ZKNP számos feladatot lát el. A cég üzemelteti a 24 órában működő zuglói térfigyelő
rendszert, a kerület lakosai által ingyenesen
igénybe vehető vagyonvédelmi távfelügyeletet. A rendészeti központban 24 órás
rendészeti ügyelet működik, ide futnak be
az idősek biztonságát szolgáló S.O.S. jelzőrendszer segélyhívásai is, amely Budapesten egyedülálló. A ZKNP látja el több önkormányzati intézmény vagyonvédelmét, vesz
részt számos közbiztonsági projektben.

Lipták Villa

Nemrég adtak át újabb 6 db térfigyelő
kamerát. Így 152 kamerából álló rendszer üzemel Zuglóban, melynek további bővítése és a meglévő rendszer
fejlesztése is folyamatban van. Fenntartják a szén-monoxid-jelzők támogatott megvásárlását segítő programot
is. Terveik szerint a 24 órás védelmet
biztosító társasházi kameraprogramot
kiterjesztik zuglói közintézményekre is.
És hogy milyen tapasztalataik vannak
a távfelügyeleti rendszerrel kapcsolatban?
– Nagyon jók a visszajelzések. A biztonságtechnikai üzletág munkatársai a rendszer folyamatos bővítésén dolgoznak, hisz
az egyik legfontosabb célunk, hogy minél
több zuglói csatlakozzon a havidíjmentes
távfelügyelethez.
Most készül a kerület átfogó közbiztonsági auditja, amelyben a készülő közlekedésbiztonsági felmérés eredményeit
dolgozzák fel. A létrehozott munkacsoportban Hajdu Flórián alpolgármester,
a BRFK közlekedésrendészeti osztálya,
a BRFK kerületi rendőrkapitánysága vesz
részt, valamint a BKK és a Zuglói Zrt.
képviselői.
– Következő lépésként a lakossággal fogunk konzultálni, hisz közös ügyünkről
van szó – fogalmazott az ügyvezető.
Papp Dezső

A ZKNP a problematerkep@zknp.hu
e-mail címre várja a zuglóiak közbiztonsággal kapcsolatos leveleit.

1146 Budapest, Hermina út 3.
Tel.: 220-67-77
www.liptakvilla.hu

BALETT TÁBOR

SZÍN-JÁTÉKOS TÁBOR

Játékos tánc,
csoportos színpadi
koreográfia, mozgásfejlesztés.
Téma: A dzsungel könyve

Szituációs játékok,
szinkron, improvizáció,
díszlettervezés.
Téma: a dzsungel

Június 16-19, 22-26.
Napközis rendszerű tábor általános iskolásoknak
Naponta 8-16 óráig, ügyelet 7-17 óráig
Délelőtt szakfoglalkozások,
meleg ebéd és délutáni programok.
Részvételi díj:
15.800 Ft/4 nap • 19.800 Ft/5 nap • 29.900 Ft/9 nap

Zuglói Civil Ház

1144 Budapest, Csertő park 12.
Tel.: 789-23-97, 799-90-67
www.zugloicivilhaz.hu

VITÉZ LÁSZLÓ
VÁNDORÚTON

„BÁBOK ÉS BÁBTERVEK”–
MAJOROS GYULA
Blattner díjas szobrász
és bábtervező művész kiállítása
Június 12. 17.00 óra
A kiállítást megnyitja:
Ács Norbert bábszínész
Megtekinthető:
június 12–júlis 4-ig

Az ügyvezető szerint Zugló közbiztonsága az elmúlt években a politikától
független konszenzuson alapult. Bízik
ennek folytatásában, hiszen Zugló biztonsága közös ügy, amiben együttműködésre van szükség.
– Munkánkat szoros együttműködésben
végezzük a zuglói rendőr-kapitánysággal,
a Zuglói Önkormányzati Rendészettel és
a Zuglói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel.
Kovács-Csincsák László fontosnak tartja az elmúlt években megkezdett programok továbbfejlesztését, emellett újak
indítását.
– Kidolgoztuk a Szomszédom a rendőr!
elnevezésű programot, amelyben az önkormányzat segítségével infrastrukturális
támogatást biztosítunk a lakosság biztonságérzetében nagy szerepet játszó
körzeti megbízottak munkájához. Első lépésként júniusban a ZKNP 8 db kerékpárt
ad a zuglói rendőrségnek a kerület „zöld”
jellegére is tekintettel a hatékonyabb bűnüldözés és a láthatóbb közterületi jelenlét érdekében. Emellett a két legsebezhetőbb társadalmi réteg támogatására
megszerveztük egyrészt a „Ne váljon áldozattá” előadás-sorozatot a szépkorúak
számára. Ennek célja az időseket érintő trükkös lopások megakadályozása.
A másik pedig az iskolások védelme érdekében elindított „Tiéd a döntés” prevenciós program, melynek során a diákoknak,
tanároknak bemutatjuk a konfliktuselkerülési módszereket és azok jogi hátterét.

Az ingyenes programok
Budapest Főváros
XIV. Kerület
Zugló Önkormányzatának
támogatásával
valósulnak meg.

Bábelőadás
a Tatay Színház
előadásában.
Június 13.
15.00 óra
Belépődíj:
300 Ft

Tájékoztatás a tanévkezdési támogatásról
Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. februári ülésén
fogadta el Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális
ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét. Ez tartalmazza a kerület
lakóinak nyújtandó támogatásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseit, többek között
a tanévkezdési támogatásra vonatkozó szabályokat.
A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet június 15-e és július 30-a között lehet benyújtani.
Beiskolázási támogatás feltételei: • zuglói lakóhely (állandó lakcím)
• a gyermek igazolt óvodába járása
• általános iskolai vagy középiskolai tanulói jogviszony.
A támogatás megállapításra kerül, ha
• gyermeket gondozó családban az önkormányzati rendeletünk szerint számított
jövedelem nem haladja meg a 70 000 Ft-ot.
A juttatás megállapításánál a fenti feltételeket kell vizsgálni, ezért kérelmükhöz csatolni kell:
• a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolását,
• iskoláztatási, és/vagy óvodába járásról szóló igazolást,
• ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot.
A tanévkezdési támogatásra való kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani (XIV. Pétervárad utca 2. vagy Bácskai utca 53. Ügyfélszolgálat).
A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány átvehető az ügyfélszolgálatokon vagy
letölthető a www.zuglo.hu honlapról.
Nem kell kérelmet benyújtani azoknak az iskolás vagy óvodás gyermeket nevelő szülőnek, akik
minimum-jövedelem juttatásban vagy lakhatási támogatásban részesülnek. Számukra az ellátást
kérelem nélkül, hivatalból állapítjuk meg.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogosultak jövedelemtől függően gyermekenként 5 000 Ft, illetve
10 000 Ft támogatásban részesülnek.

					Hoffmanné dr. Németh Ildikó
						 jegyző

Zuglói Lapok

2015. június 11.

Három generációt nevelt fel
a Mezőben
Litkai Ferencné Horváth Ildikó 42 év
után búcsúzik a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolától. Az intézmény történetében ő volt a második igazgató,
25 évig töltötte be ezt a tisztséget.
A Füredi úti lakótelepen, az Ond vezér
parkban 1973-ban épült a fémszerkezetes iskola. Horváth Ildikó az elsők között
jelentkezett a tantestületbe. Először pedagógusként, majd az utóbbi 25 évben igazgatóként dolgozott az intézményben.
– Nagyon furcsa lesz, hogy szeptembertől
nem kell bejárnom az iskolába – jegyezte
meg Litkai Ferencné, aki július 31-ig lesz
még hivatalban. – Mindenesetre sosem
fogom elfelejteni azt a napot, július 22-ét,
amikor először beléptem az iskolába.
Másnap volt az esküvőm, így ez a két dátum az emlékeimben is összeforrt.
Az iskola első igazgatója, Rappai György
1989-ben jelölte ki a matematika–kémia
szakos Litkai Ferencnét utódjául, akit végül 1990-ben hivatalosan is megválasztottak. Az intézmény egy év múlva vette fel
dr. Mező Ferenc szellemi olimpiai bajnok
nevét. Az általános iskolában 1995-ben
alakult meg a Vendéglátó Szakközépiskola, amely 2000-ig az épületben működött.
A ’90-es évek közepétől pedig egészen
2012-ig tartott az a szakmai program, amelyet a Mező a szomszédos Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolával
közösen kezdeményezett, s melynek célja
a mozgássérült gyerekek integrálása volt.

25 évig volt az iskola igazgatója

– Mindenre büszke vagyok arra, ami az
elmúlt 42 évben történt – jelentette ki
Horváth Ildikó. – A Mező névvel például
azért is jártunk jól, mert igazi példaképet
találtunk a gyerekeink számára. Ráadásul
a Mező családot is megismerhettük.
A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola
42 éves történetében eddig mindössze
két igazgató – Rappai György és Litkai Ferencné – volt hivatalban.
– A lakótelep is úgy működik, mint egy falu,
a nemzedékek egymást követik az iskolában. Ma számos olyan tanítványunk van,
akinek a szüleit, sőt lassan már a nagyszüleit
is mi tanítottuk – hangsúlyozta a leköszönő
igazgató, aki természetesen július után is
kapcsolatban marad az intézménnyel. Az iskola három alapítványának egyikét irányítja
majd, amely a hátrányos helyzetű gyerekek
megsegítésére jött létre. Ideje nagy részét
azonban családjával, különösen a kilencéves unokájával akarja tölteni, és nyugdíjas
éveiben szeretne a régészettel és a történelemmel is többet foglalkozni.
Riersch Tamás

Biztonságos lett a bölcsi udvara
Befejeződött a Patakparti Bölcsőde
udvarának felújítása. A munkálatokra azért volt szükség, mert a kiálló
fagyökerek, a beton csatornafedelek és a szintkülönbségek miatt
az intézmény játszóudvara balesetveszélyes volt.
Közel ötven fatuskót kellett kiszedni a földből, és teljes egészében ki kellett cserélni a térburkolatot is, mert a gyökerek
mindenhol felnyomták. A tereprendezés

után 150 köbméter termőföldet terítettek
szét, füvesítettek, és új viacolort tettek le.
Megoldották az udvar vízelvezetését is:
új alapvezetékeket és vízgyűjtőket helyeztek el, illetve öntözőkiállásokat telepítettek.
A játszóeszközök egy része alá gumiburkolat került. A zuglói városgazdálkodás
közel nyolc és fél millió forintos beruházásának köszönhetően a bölcsiben ma már
olyan udvart használhatnak a gyermekek,
ahol a legkisebb a veszélye egy balesetnek.
(fk)

Oktatás, nevelés
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Pedagógusnap teljes létszámban
Több mint harminc önkormányzati,
14 minisztériumi és 11 egyetemi elismerést és kitüntetést vehettek át
a kerület pedagógusai a zuglói pedagógusnapon a Szent István Király
Zeneművészeti Szakközépiskolában.
A polgármester ünnepi köszöntő beszédében hangsúlyozta: az, hogy itt van a kerület
teljes vezetése, jól mutatja, hogy men�nyire fontosnak tartják a pedagógusokat.
Egyúttal jelezte: Zugló 80. születésnapjának méltó megünneplésében számítanak
a tanárokra, szeretnék ugyanis, ha újra
hatalmas gyerekkórusa lehetne Zuglónak.

Tóth Csaba köszönetét fejezte ki mindazért,
amit a tanárok az oktatás során és a jellemformálásban a gyermekeinkért tesznek.
Az egyetemüktől aranyoklevelet ketten
kaptak, ők 50 évvel ezelőtt vették át pedagógusdiplomájukat; a 60 évvel ezelőtt átvett pedagógusdiplomájuk miatt
gyémántoklevelet pedig kilencen kaptak. Az emberi erőforrások minisztere
a több mint 25 éven keresztül a gyermekek
oktatás-nevelése érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül, nyugdíjba vonulásuk alkalmából 14 dolgozónak Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést
adományozott. 			
berger

A közművelődés területén végzett kiemelkedő tevékenységükért Zugló Közművelődéséért Díjban ketten részesültek. Zugló lakossága érdekében 25 évet meghaladó munkájuk elismeréséül Zugló Lakosságának Szolgálatáért Díjat tízen kaptak.
Folyamatos kimagasló munkájuk elismeréséül Zugló Önkormányzatának Dicsérő
Oklevele kitüntetésben öten részesültek. Kiemelkedő szakmai tevékenységükért
a Fiatal Pedagógusok Elismerő Oklevele kitüntetést hárman kapták meg. Kimagasló szakmai tevékenységükért Zuglói Gyermekekért Díjban heten részesültek.
Példaértékű életútjukért, a kerület közneveléséért végzett odaadó munkájukért
Zugló Közoktatásáért Díjat öten kaptak.

Határon túli történelemóra
Az 1848–49-es szabadságharc utolsó győztes csatáját a vajdasági Kishegyesen vívta a Guyon Richárd
honvédtábornok vezette magyar csapat – a Jellasics horvát bán vezette túlerő dacára. Többek között ide
is ellátogattak a Herman Ottó iskola hetedik osztályos diákjai a május 21–23-án a Határtalanul program
keretében. Tószegi Attila igazgató elmondta, a pályázati lehetőségeket kihasználva már harmadik éve
utaznak a vajdasági városba, ahol testvériskolai megállapodást írtak alá az Ady Endre Kísérleti Általános
Iskolával. A kishegyesi partnert is bevonták a Magyar géniusz programba. A program keretében megnézték a nándorfehérvári romokat, az újvidéki és szabadkai magyar emlékek mellett a péterváradi erődöt is.
Riersch Tamás
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Állandó fürdővé alakítják a Paskál strandot
Az ősszel induló egymilliárd forintos beruházás során rönkszauna, fedett tanmedence, babamedence, gyógymedence, valamint
kinti-benti élménymedence is épül.
A fejlesztés a strand nyári nyitva
tartását nem befolyásolja.
A beruházás a Budapest Gyógyfürdői
és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) egyik nagyobb programjának a része, melynek
során a meleg vizű nyári strandjaikat
valamennyi évszakban használható, állandó fürdőkké alakítják.
– Terveink szerint a Paskál fürdő fejlesztése az idén szeptemberben kezdődik, és
várhatóan 2016 szeptemberére fejeződik
be – tájékoztatta lapunkat Czinege Szilvia,
a BGYH Zrt. értékesítési és marketingigazgatója. Hozzátette: a beruházás sem
az idei, sem pedig a jövő évi nyitva tartást
nem érinti. Amennyiben a jövő évi strandnyitásig az építkezés nem fejeződik be, az
érintett területet lekerítik.

Az új fedett fürdő a strand jelenlegi területének délnyugati részén, az Egressy út–
Termál utca sarkán épül meg. Az új fürdőépület alapterülete mintegy 1500 m2 lesz,
amely egy 900 m2-es pincével és tetőterasszal egészül ki. A fejlesztés keretében
felújítják és átalakítják a stand jelenlegi
medencéit, öltözőit is.
– A fedett földszinti részen tanmedence,
babamedence, gyógymedence, valamint
kinti-benti élménymedence is épül. Ezen
túlmenően készülnek szaunák, kezelőhelyiségek, valamint egy fával fűtött orosz
rönkszauna is – sorolta Czinege Szilvia.
A megvalósítási tervet a Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KÖZTI) készítette. A kivitelező kiválasztására már kiírták a közbeszerzési eljárást.
– A beruházás előzetes becslésünk szerint
egymilliárd forintba kerül. A fejlesztés forrását részben a BGYH Zrt. saját tőkéjéből,
részben hitelfelvételből biztosítjuk – tudatta Czinege Szilvia.
Papp Dezső

Zuglóban építik a főváros újabb gyógyfürdőjét

Szervezik a környezetvédő hálózatot
Odafigyeléssel, minimális erőfeszítéssel egész évben összhangban
lehet az ember a természettel. Zuglóban több szervezet is kiemelten
foglalkozik a környezetvédelemmel.
A Családokkal az Életért Közhasznú
Egyesületnek és a Zuglói Kertbarátok
Körének tagjai már több tíz éve dolgoznak
a környezetvédelemért. Utóbbi szervezet
rendszeresen szervez előadásokat, amelyeken szakemberek mondják el, hogyan kell
szakszerűen bánni a növényekkel. Évente
bemutatókat szerveznek (idén szeptember
12-én a Zuglói Civil Házban), ahol a tagok
által megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket, befőtteket nézhetik, kóstolhatják meg
az érdeklődők. Programjaikból az óvodásokat sem hagyják ki. Túl azon, hogy rajzversenyt hirdettek számukra, szeptember
22-én Kertünk kincsei címmel ismeretterjesztő napra várják őket. – Nem csak előadások lesznek. Az ovisok szőlőt préselhetnek, majd megihatják a mustot, kukoricát is pattogtathatnak, magokat ültethetnek. Természetesen ezeket is hazavihetik
– részletezte a programot Várfoki Tibor,

a Zuglói Kertbarátok Körének vezetője.
A környezettudatos szemlélet népszerűsítéséért dolgoznak a Családokkal az Életért
Közhasznú Egyesület tagjai is. Egyetértenek abban is, hogy a komposzt és az esővíz kincset ér. A szervezetben önkéntesek
dolgoznak, a vezetés pedig több nyertes
pályázat, program segítségével teremti
meg annak a lehetőségét, hogy óvhassák-védhessék a környezetet.
– Osztottunk már komposztáláshoz szükséges ládákat, megtanítottuk az érdeklődőknek, hogyan kell ezeket használni.
Csökkentenünk kell a környezeti terhelést. Nem minden szemetet kell kidobni,
például a levágott füvet, a nyesedékeket újra lehet hasznosítani – magyarázta
szerkesztőségünknek Staskó Jánosné.
A komposztanyag felhasználásával erősítik a földet, hiszen azt termőbbé teszik, ezáltal az értéke is nő. Az országos szervezet elsősorban zuglóiak számára alakítja ki
a programját, majd ezeket osztják meg
másokkal is. Közeli terveik között szerepel
az ökommandó, vagyis egy környezetvédelmi hálózat megszervezése. Továbbá az
esővíz hasznosításán is dolgoznak. (PR)

Felújítják a Hunyadit

Újabb hulladékudvart terveznek
Szabó Rebeka környezetvédelemért felelős alpolgármester elmondta, Zuglóban
jelenleg egy olyan hulladékudvart (Füredi út 74.) működtet az FKF Zrt., ahol veszélyes hulladékot (pl. akkumulátort, elemet, elektronikai hulladékot) vesznek át.
Azonban például a gumiabroncsok átvétele nem megoldott, illetve a kerület méretéhez képest nem is elég ez az egy udvar. Ezért az önkormányzat vizsgálja a második hulladékudvar kialakításának lehetőségét, és kezdeményezte az újrahasznosítási központ létrehozását Tarlós István főpolgármesterrel és az FKF Zrt.-vel
folytatott tárgyalások során.

Június első napjaiban elkezdődött a Hunyadi János Általános Iskola energetikai felújítása, ami a tervek szerint három hónapig tart. A 147 millió forintos fejlesztés célja, hogy minimalizálják a hőveszteséget, csökkentsék az intézmény energiafelhasználását és így a kiadások mértékét is. Ennek érdekében szigetelik az épületet, és kicserélik a külső nyílászárókat. Az épületenergetikai fejlesztés nagyrészt európai uniós forrásból
valósul meg, a kivitelezésre 120,3 millió forintot nyert Zugló Önkormányzata az Új Széchenyi-terv keretében.

Zuglói Lapok
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Miniatűrök – Megnyitotta kapuit a Hermina Galéria
Új művészeti műhely egy új kiállítótérben Zuglóban: május 27-én nyitotta meg kapuit a Hermina Galéria.
Az első, Zenekép elnevezésű kiállítás egyben koncert is volt.
11 zeneszerző egyperces „miniatűr” darabjait hallgathatták és 13 fiatal képzőművész miniatűrjeit nézhették meg
egyszerre a Hermina Galéria új kiállítótermének megnyitóján. A kiállítás témája az
ismétlés és hasonlóság: olyan fogalmak,
melyek a zeneszerzők és a képzőművészek számára is irányadóak. Zenészek
számára is evidens, előadásonként különbönznek a kompozíciók – miniatűrben;
a képzőművészet területén pedig gyakori
eljárás egy-egy forma ismétlése, méretének, színének, képsíkon belüli helyének
módosítása, variációk készítése.
A kiállítást Karácsony Gergely, Zugló polgármestere nyitotta meg. Jeney Zoltán
Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, érdemes művész a megnyitón örömét
fejezte ki, amiért lett egy olyan hely, ahol
a fiatal képző- és zeneművészek össze
tudnak gyűlni, és közösen tudnak alkotni.
Az eseményen köszöntőt mondott Fehér
László Kossuth-díjas festőművész is, aki
szintén a lehetőséget méltatta, amely alkalmat ad a művészet fogalmának tágítására: – Az új szempontok létrehozása
a művészet lényege, és erre kiváló példa
ez a kiállítás, ez a galéria. – fogalmazott.

Sztipán Orsolya galériavezető a rendezvényen arról beszélt, reméli, hogy a jövőben
is olyan sok látogatója lesz a Katona Kálmán volt közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter által alapított galériának, mint
a megnyitón. – A zene és a képzőművészet kapcsolata kell hogy termőtalaja legyen ennek a kezdeményezésnek, amelyből egy művészeti műhely szökken majd
szárba, hogy aztán nagyra nőjön! – fogalmazott az egykori miniszter, utalva a Zenekép műhelyre, melyeknek művészeti vezetője Balogh Máté és Peternák Anna lett.
A képzőművészeti alkotások július 26-ig
tekinthetők meg a Hungária körút 194.
alatt található Hermina Galériában.
-berger-

Bergendys showman:
a komolyzenéről is tréfásan
Az ősz hajú, hatvanéves showman
és tanítványai koncertjeit nem elmélyült csendben szokták hallgatni. Így
volt ez legutóbb is a Columbus utcai
Zeneházban, ahol Mericske Zoltán
ütőzenekarának előadását önfeledt
jókedv kísérte, ahol mosolyt csaltak
a közönség arcára.
– Szeretem, ha körülöttem nevetnek az
emberek, illetve egy kis pedagógia is
van ebben, hisz vidám hangulatban sokkal könnyebb a gyerekeket is motiválni – mondta a Szent István Zeneiskola
ütőhangszeres tanára. Mericske Zoltán
látszólagos bohémsága mögött azonban
rendkívül nagy, csaknem négy évtizedes
szakmai tudás van, ütőzenekara is lassan
húszéves.
– Számos nagy rendezvényen, többek
között a 2008-as öttusa-világbajnokság
megnyitóján is felléptünk. Az együttesről már 1998-ban filmet forgattak, ami
televíziós nívódíjat és nemzetközi Arany
Antenna díjat nyert. Ezenkívül számos jótékonysági koncertünk volt, gyűjtöttünk
az Olaszliszkán megölt Szögi Lajos családjának, egy zuglói beteg kislánynak és
a Heim Pál kórháznak is.
Mericske Zoltán a Bergendy szalonzenekar ütőseként és showmanjeként szerzett
országos ismertséget. Éveken át láthatták
őt a televízióban, először még a tánciskola
háttérzenekarának tagjaként, majd több
önálló műsor vezetőjeként is.
– Édesanyám hárfaművész volt, édesapám pedig a civil foglalkozása mellett

több hangszeren is játszott, illetve szépen
énekelt. Ő volt az ÉDOSZ zenekarának,
a Vadrózsa együttesnek a vezetője. Az utolsó nagy lökést Záborszky József tanár úrtól kaptam, aki az István Gimnáziumban
tanított éneket. Tagja lettem a szimfonikus
zenekarnak, amivel 1970-ben még Svájcba
is kijutottam, s ez akkoriban nagy szó volt.
10 év siker után ő szakított a Bergendy
zenekarral, mert nem fért bele az idejébe,
hisz ekkor már javában tanított, s a zeneszerzés is lekötötte.
A négyszeres nívódíjas zenész, zeneszerző és pedagógus az önkormányzattól
1995-ben a Zuglói Gyermekekért-díjat,
2011-ben a Zuglóért Emlékérmet kapta.
2004-ben a Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítványtól és a Szeretjük Zuglót
Egyesülettől az Év embere elismerést vehette át.			
Riersch Tamás
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Vendégek az új intézmény megnyitóján
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Egyre többen keresik fel az urológust
A 25 évesnél idősebb férfiaknál
már megjelenhetnek prosztataproblémák. A tapasztalatok szerint
sokan komolyan veszik a figyelmeztetést, és rendszeresen járnak
szűrővizsgálatokra.

fokú. A betegség szinten tartható, ám ahhoz életmód-változtatásra van szükség. Ide
tartozik a fokozott folyadék fogyasztás, a
fűszerszegény étrend követése, a rendszeres testmozgás, a rendszeres alvás – fejtette ki szerkesztőségünknek az urológus.
Többen azért nem fordulnak orvoshoz,
mert nem tudják, mivel is jár a vizsgálat.

Pedig maximum 20 percig tart. Tapintással megállapítható a prosztata mérete,
jellege. A pontosabb diagnózis érdekében
ultrahangos vizsgálatot is végezhetnek.
A vérvétel is szükséges, ebből következtetni lehet, hogy jó vagy rosszindulatú elváltozásról van szó.
PR

Lecserélték az EEG-készülékeket a Bethesdában
A video-EEG-berendezéssel több órán keresztül vagy akár napokig is vizsgálhatják
a gyerekeket. A kamerákkal pedig akár éjjel, a kórteremben is figyelhetik a kicsiket.
Ez azért jó, mert az orvosok vissza tudják
nézni, hogy a beteg csak megmozdult álmában, vagy rohama volt.
A 17 millió forintos EEG-hálózatot a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. adományozta a Bethesda Gyermekkórháznak.
– potos -

Új EEG-készülékeket kapott a Bethesda Gyermekkórház. A 14 éves
eszközöket cserélték le a modern
hálózatra.
Az EEG-vel (elektorenkefalográfia) az
agyműködést vizsgálják. Ez azért lényeges, mert sok epilepszia gyanús gyerek
került az intézménybe. Az eszköz megmutatja, hogy valóban epilepsziával
kell-e kezelni a beteget, vagy más oka
van a gyermek rosszullétének.

Tehetünk a
herpesz ellen
A herpesz első tünete a bőrpír és
a viszkető érzés. Majd kis területen égő, egymás mellett elhelyezkedő hólyagok keletkeznek.

A fiatal férfiaknál legjellemzőbb a krónikus
vagy az akut prosztatagyulladás. A krónikus gyulladás hosszantartó kezeléssel,
rendszeres kontrollal tünetmentessé tehető. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat urológusa lapunknak kifejtette: az országos
átlaghoz hasonlóan az 50 évesnél idősebb
férfiaknál a prosztata jó- vagy rosszindulatú megnagyobbodása a leggyakoribb.
Első körben a háziorvosok találkoznak
a betegekkel, ezért nagyon fontos feladatuk,
hogy ha nehéz vizeléssel kapcsolatos problémával találkoznak, ne tévesszék szem
elől a pácienseket. A kerületben nagyon
jó a kapcsolat a családorvosok és a szakrendelő között, így szerencsére gördülékeny az együttműködés – részletezte dr.
Nagy Ambrus. – Van egy kérdőív, az IPSS,
ha ezt a páciensek kitöltik, akkor nagyon
hamar kideríthető, hogy a probléma milyen

Zuglói Lapok

A műszer az agy elektromos tevékenységét rögzíti – a frekvenciáját, a ritmusát, és
hogy a gyerek életkorának megfelelő-e
a szervezet működése. Ha epilepsziáról
van szó, akkor azt is megmutatja, hogy annak melyik fajtáját kell kezelnünk. Az EEG
nélkülözhetetlen berendezés a gyerekek
neurológiai vizsgálata során. Évente kétezer vizsgálatot végzünk – mondta a Zuglói
Lapoknak dr. Fogarasi András, a Bethesda
Gyermekkórház tudományos igazgatója,
a neurológiai osztály osztályvezető főorvosa.

A HOBBY TENISZ ALAPÍTVÁNY
a szünidőben csoportos teniszoktatást szervez diákoknak
Hétköznaponként délután 1-1 órás időtartamban, óránkénti váltással 5-6 fő
diáknak lehetővé tesszük a teniszjáték kipróbálását, alapszíntű elsajátítását - önkéntes teniszversenyzők, tenisz oktatók közreműködésével, biztosítva ütőket, labdákat. Helyszín: Budapest, a zuglói Pillangó parkban lévő
teniszcentrum. Az oktatás céljára a létesítményt üzemeltető BERMON SPORT
Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. biztosítja a pályát hétköznaponként
13-16 óráig térítésmentesen.
Elérhetőségünk – Gódor Lajos elnök, godorlajos@chello.hu, 06/20-9349-003

A kiváltó okok közül a leggyakoribbak:
a szervezet legyengülése, gyulladás,
láz, gyomorrontás, erős lelki trauma,
stressz, munkahelyi, családi, párkapcsolati problémák. A megjelent hólyagok
fájdalmasak is lehetnek. A betegség nyirokcsomó-duzzanattal is járhat. A hólyagok kezelés nélkül 8-10 nap alatt leszáradnak, helyükön pörk – var – alakul ki,
leesése után nem hagy nyomot.
A szemre átterjedő, kezeletlen fertőzés látászavarokat, látáskárosodást okozhat.
A herpesz kontaktfertőzés és cseppfertőzés
útján egyaránt terjed. Ezért fontos a szigorú higiéniai szabályok betartása. A herpesz
kiújulása nagymértékben függ a szervezet
önvédelmi képességétől, az immunrendszer állapotától. Esetenként gyógyszeres
kezelésre vagy a kiújulást megakadályozó
eljárásokra – fagyasztás, röntgenbesugárzás, himlőnyirok oltás – lehet szükség.
A tapasztalatok szerint a herpesz megelőzésében segít az elegendő alvás,
a stresszt okozó tényezők csökkentése, a fényvédő készítmények használata
az ajkakon, a rendszeres testmozgás,
az egészséges táplálkozás, sok folyadék- és vitamindús ételek fogyasztása.
Dr. habil. Révai Tamás Ph. D.
címzetes egyetemi tanár
intézményvezető igazgató főorvos
Zuglói Egészségügyi Szolgálat
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Két budapesti fiatalember munka
után lazítani akart. Úgy döntöttek,
„anyag” után néznek. Autóval érkeztek meg Zuglóba, és egy Erzsébet
királyné útjai ház előtt parkoltak le.
Az idősebb fiatalember (26 éves) az
autóból szervezte az üzletet, majd
bement a házba. 20-25 percet tartózkodhatott bent, és nagyjából 15 ezer
forint értékű kábítószerrel tért vissza.
Ebben marihuána és speed is volt.
A két fiatalember éppen az anyagokat
vizsgálgatta, amikor rendőrautó gurult el
mellettük. A járőrök arra figyeltek fel, hogy
az egyikük (a 22 éves, fiatalabbik) nagyon
ideges lett, ezért visszatolattak, és igazoltatták őket. A rendőrök a lehúzott ablakon
keresztül azonnal megérezték a fűszagot,
ezért előbb a két férfi ruházatát, majd az
autó belsejét is átvizsgálták. Így bukkan-

tak rá a műszerfal alá rejtett csomagra.
A két férfit előállították, majd kihallgatták
a kerületi rendőrkapitányságon. Az így
szerzett információk alapján még aznap
visszamentek az Erzsébet királyné útjára, ahol a feltételezett díler lakását is átkutatták. Itt több mobiltelefont, laptopot,
vízipipát, sok nevet és telefonszámot tartalmazó füzetet, mérleget, illetve jelentős
mennyiségű kábítószergyanús anyagot
találtak. Ebben 1,26 kg marihuána, több
mint 100 tabletta speed, 168 grammnyi
por alakú speed és 104 gramm egyéb kábítószer volt, az anyag összértéke meghaladta a 600 000 forintot. A nyomozók
a lakásban tartózkodó 28 éves férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol
gyanúsítottként hallgatták ki. A budapesti
férfi végig tagadta, hogy a lefoglalt kábítószerrel kereskedett volna. Állítása szerint
minden anyagot saját használatra tartott

illusztráció – forrás: police.hu

Eljárás kábítószer-birtoklás és -kereskedelem miatt

magánál. „Jön a nyár, egymást követik
a bulik, amire alaposan fel kell készülni”
– mondta a nyomozóknak. A nála talált
anyagok beszerzése helyéül egy józsefvárosi piacot tüntetett fel. A férfival szemben
– előzetes letartóztatása mellett – kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének

megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.
A két fiatalember lakását is átkutatták, de
náluk semmiféle „terhelő anyagra” nem
bukkantak a rendőrök. Ellenük kábítószer
birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.
Riersch Tamás

Bűnügyi krónika
Provokált, megverték

Nyaklánckitépők egyenszerelésben

A zuglói vasútállomás büféjében provokálni és kötözködni kezdett egy középkorú hölgy. Az egyik vendég megelégelte a zaklatást, és kitessékelte-kilökdöste
a büfé elé, ahol többször is arcul ütötte.
A nő nyolc napon belüli sérüléseket
szenvedett, ezért kórházba szállították.
A rendőrség mindkét személy ellen
vizsgálatot indított.

Két egyforma „suhogós” melegítőt viselő
férfi letépte egy idős nő látszatra is értékes
nyakláncát – egyikük elterelte a figyelmét,
a másikuk meg az ékszert kaparintotta
meg. Mindez a 72-es trolibuszon történt,
majd a Hermina út–Ajtósi Dürer sor sarkán a megállóban leugorva a járműről két
irányba menekültek el. Az esetnek szemtanúja volt: egy biciklivel közlekedő férfi,

aki az egyik melegítőst követni kezdte.
A tolvajnak azonban sikerült felszállnia
az 1-es villamosra, így nyoma veszett.
A másik férfi is eltűnt a látótávolságból egy
szempillantás alatt. A rendőrök ismeretlen
tettesek után nyomoznak. Az eset feltehetően nem az első és nem is az utolsó, de
mindenképpen óvatosságra int. A két férfi
ugyanis az őket üldözők megtévesztése
miatt öltözhetett hasonló szerelésbe.

Volt feleségét hagyta helyben
Egy 43 esztendős férfi az egyik Cserei utcai lakásban alaposan összeveszett a volt
feleségével. Az asszony a dühös férfi elől
szeretett volna a lakásból kimenekülni, de
a férfi ezt nem hagyta. Elállta az útját, majd
többször ököllel arcon ütötte, illetve a földön fekvő, magatehetetlen nő fejét is több
alkalommal megrúgta. A férfit előállították,
és gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.
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Hirdetések

Szolgáltatás
FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása
Víz, gáz, fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC
tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel: 402-4330, 0620-491-5089
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával,
referenciával. Tel:06-30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap
Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely,
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624.
KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Tel: 2212-392, 0620-553-8582. XIV. ker. Nagy Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok)

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával. Digitális átállás! Mindig-TV, dekóder
beüzemelés! Tel: 06-20-471-8871
KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szigetelés, egyéb szigetelési munkák, kémény, kerítésépítés
kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás. 10%
kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés,
ajtó-ablakcsere, illesztés, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, takarítás garanciával. Tel:202-2505, 06-30251-3800
ÜVEGEZÉS A HELYSZÍNEN IS. Hő, fény és biztonsági
fóliázás. Nyílászárók utólag is szigetelése. Rés szellőzők
készítése. Tel: 06-20-956-7241
ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- ablakillesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szigetelést,
mázolást, pántok, zsanérok cseréjét és a legkisebb munkát is vállalom. Szigeti László, Tel: 251-9483, 06-20-3816703

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvező árakon ablakok,
ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét,
festését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan.
Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269
LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás,
zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával, rövid határidővel vállalom zuglói műhellyel. Marton Tamás
technikus. Tel: 221-1693, Mobil:06-20-342-7898
HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, autóklímák
javítását vállalom hétvégén is, garanciával! Tel: 419-8264, 06-70-211-77-60

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron
vállalunk: víz-, fűtésszerelést, szobafestést, mázolást, tapétázást, kőműves
burkoló munkákat, parkettázást.
ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK,
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY!
Tel: 06-30-9524-725
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves szakmai
gyakorlattal, profi gépekkel. Vízvezetékszerelés. Társasházaknak, zuglói lakosoknak nagy kedvezmény. Zuglói
víz-, gáz-, fűtésszerelés és lefolyószervíz. Tel: 06-1-3633272, 06-30-951-7849
VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos hálózatkiépítés és –felújítás. HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés garanciával.
Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel: 06-30-440-1586, 252-0813

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás
profi gépekkel, szerelvények javítása,
cseréje, gázkészülékek javítása, csőtörés, hibaelhárítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, javítás. 40 éves gyakorlattal.
Tel: 3633-272, 06-30-9517-849
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL,
garanciával a hét minden napján. Tel:405-3553, 06-209344-874
BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST valamint épületi műkövezést vállalok kedvezményes áron. Tel.: 363-0402, 0630-293-2210 www.juhaszburkolas.5mp.eu
KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kádját, a bontás árának töredékéért felújítjuk. Tel.: 06-20-529-4180

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors
ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel.
Igény szerint kartondobozok. 10%-os
hétvégi kedvezmény. Tel: 06-70-2144-235,
06-1-280-2542
VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ, KAPUTELEFON azonnali kezdéssel, garanciával. Kiss István Tel:
06-20-9608-141
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FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Falfestés 400 Ft/nm, mázolás 1500 Ft/nm,
burkolás 1500 Ft/nm. Tel: 06-30-422-1739
ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS munkák vállalása. Új
szerkezetek készítése, régiek felújítása, átrakása. Lapostetők szigetelése, készítése. Ereszcsatornák-, lefolyók
javítása, tisztítása, cseréje gyorsan – szakszerűen – garanciával. Tel.: 06-1-257-5762, 06-70-224-9326
TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, javítása. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 291-0081
(19.00h-tól), 06-30-401-74-62
APRÓMUNKA? NEM PROBLÉMA! Asztalos munkákat
vállalok: javítások, bútor- összeszerelés, polcok, kisbútorok készítése. Tel.: 06-30-664-8684, Varga László

VÍZVEZETÉK, VÍZÓRA, FŰTÉSSZERELÉS, duguláselhárítás. WC-k, csapok,
szifonok javítása, cseréje, csőrepedés
elhárítás, ingyenes kiszállás.
Tel.: 06-70-676-8278
ASZTALOSMUNKÁK vállalása! Egyedi elképzelések
megvalósítása! Ajtók, ablakok helyszíni javítása, passzítása, bútorok készítése, összeszerelése, zárak cseréje.
Tel: 06-70-512-9743
FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS, FAXOLÁS, laminálás.
Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Ny: 10-18h. Tel: 3631170
NYUGDÍJAS KERTÉSZ ZUGLÓBAN és környékén
családi ház díszkertjének folyamatos, szakszerű fenntartási munkálatait elvállalja. Tel.: 38-46-315
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartályok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Tel: 06-30-447-3603
FALFESTÉS 500Ft-TÓL/ nm mázolás 1700Ft-tól/nm
anyaggal, tapétázás. Kisebb munkát vállalok! Zuglói
szakembertől. Tel: 06-20-358-5302
Konyha, szoba, gardrób és egyéb BÚTOROK GYÁRTÁSA MINŐSÉGI kivitelben. www.profiasztalos.hu; Tel.:
06-20-341-7312
ÓRABÉRES FESTŐ MUNKÁLATOKAT (tisztasági festés, mázolás) vállalok. Tel.: 782-7770
KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal. Konyha- és beépített
szekrények méretre készítése. Tel.: 06-1-416-7412; 0630-940-63-42
FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, garanciával! www.
burkolomester.hu Tel: 06-20-961-6153

Redőny, reluxa
REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelése, javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ minden
megrendeléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-3419489, 06-20-341-0043
REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid határidővel!
Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 410-7924, 06-20-934-57-28

Ingatlan
MAGÁNSZEMÉLY, egyetemista lányának keres emeleti, felújítandó öröklakást, készpénzfizetéssel. Tel.: 0620-496-6601
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT vállaljuk
nagy gyakorlattal, jogi, műszaki háttérrel! Tel: 06-1-2228561, 06-30-966-5751; petszolg@gmail.com
GARÁZSÁT KIADJA TÁRSASHÁZ, 1145 Budapest,
Erzsébet királyné útja 29/A, 32 nm. Tel.: 06-30-2020-366
SZÉP, VILÁGOS, PANELLAKÁST KERESEK 18 Millió
forintig. Tel.: 06-70-949-4013

Könyv
MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT könyveit boldogan elszállítom! Nem vagyok kereskedő! Tel: 06-20-956-4084
ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol jó állapotú
könyveket, könyvtárakat, könyvhagyatékot, antikváriát.
Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70 (szerdánként), 06-20916-57-66, web: www.vertesiantikvarium.hu

Oktatás
NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást, korrepetálást vállal,
valamint felkészítést nyelvvizsgára és külföldi munkavállalásra, a Bosnyák téren. Tel: 221-2376, 06-30-959-6759

Egészség, életmód
FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készítését, javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai
harapásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-8421. Petőfalvi, Ilosvai utca 25.
GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖRÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelése. Házhoz megyek! Manikűr. Hétköznap
és hétvégén! Ajándékutalvány vásárolható! Tel: 06-30319-1178
DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos rendel hétfő-szerda délután, kedd-csütörtök délelőtt. Címe: 1148 EGRESSY ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1. Tel.: 06-1-252-8234

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné 11. Minden betegséget gyógyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-0821

Jármű
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, ADÁSVÉTELI szerződéssel. (roncs autót is) Házhoz megyünk,
hétvégén is! Tel: 06-30-253-2248

Számítógép
COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karbantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-857-26-53
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is.
Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállással. Demeter Attila. Tel: 256-8680, 06-30970-4870

Régiség
GÁBOR ESMERALDA BECSÜS műgyűjtőnő külföldi
magas áron, helyszínen, készpénzért vásárol antik és
modern festményeket, bútorokat (figurálisak előnyben)
ezüsttárgyakat, aranyakat, elefántcsontokat, kardokat,
asztali álló, fali - és karórákat, porcelánokat (Herendi,
Zsolnay) Kovács Margit, Gorka Géza, Kissróz Ilona, kerámiákat, szőnyegeket, bronz tárgyakat, kitüntetéseket,
teljes hagyatékot, értékbecslés, kiszállás díjtalan. Életjáradéki szerződést is vállalok. Üzletünk: II.ker. Fő u.67.
Tel: 06-1/789-1693, 06-30-382-7020

FELVÁSÁRLÁS! FALIÓRA 100.000 Fttól 900.000 Ft-ig. Kar-, és zsebórák,
ékszerek, kitüntetések, régi pénzek,
porcelánok, festmények, régiség A-Z-ig
vétele kiemelt, MAGAS ÁRON, helyszínen
és üzletünkben. Kiszállás, értékbecslés
díjtalan. VII. kerület, Wesselényi u. 64.
(Izabella sarok, Zuglótól 10 perc),
Tel.: 321-0089, 06-30-932-5949
ZSAZSA GALÉRIA azonnali készpénzért vásárol! Tört-,
fazonarany 6500-12000 Ft-ig. Tört-, fazonezüst 150-800
Ft-ig. Továbbá: Antik bútorokat, festményeket, órákat,
porcelánokat, pénzérméket és mindent ami régi! Valamint teljes hagyatékot! FIGYELEM! A Mézsárga borostyánt 500-1000 Ft/gramm áron vásároljuk. Várjuk szeretettel! 13. kerület, Hollán Ernő utca 4.; Tel.: 350-43-08,
06-70/884-4084; email cím: antikicko87@gmail.com

Művészet
19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel:
06-30-949-29-00 Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu;
Nemes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Egyéb
Műtermünkben AZONNAL elkészülnek az igazolványképek, portrék és a digitális nyomtatás pendriveról, telefonról, tabletről. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Ny:
10-18h. Tel: 363-1170
KEDVES IDŐS HÖLGY! Ha olykor már nehezére esik
elvégezni a különböző házimunkákat, takarítást, bevásárlást stb., ha néha megterhelést jelent a lakása rezsijének kifizetése, akkor hívjon bizalommal! Én szívesen
segítek mindezekben. Ellenszolgáltatást nem, csupán
csak ottlakási lehetőséget kérek. Megbízható, leinformálható, egyedülálló, középkorú, dolgozó nő vagyok.
Tel.: 06-30-273-6133
EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása,
átalakítása. Negatívok, videók digitalizálása. Tarjánfotó,
1145 Thököly út 150., Ny: 10-18h. Tel: 363-1170
ELTARTÁSI VAGY ÉLETJÁRADÉK SZERZŐDÉT kötnék minimum másfél- két szobás budapesti lakással
rendelkező 70 év feletti hölggyel, lehetőleg ottlakási lehetőséggel. Megbízható, leinformálható, egyedülálló,
középkorú, dolgozó nő vagyok. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30-273-6133

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ
Tel.: 06-1/383-8336, 06-1/799-9081
E-mail: gondozas@chello.hu
Szolgáltatásaink:
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás – idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Zugló egész területén
állunk rendelkezésére.
Forduljon hozzánk bizalommal!

Zuglói Lapok
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Sportfesztivál bajnokokkal és művészekkel
A futóversenyek között akadt egy rendhagyó szám is. Az OTP Nagy Lajos király útjai
bankfiókja által támogatott érzékenyítő futáson a résztvevők – egymással nem versenyezve – egy-egy vak vagy látássérült futót
kísértek. Az indulók között volt Karácsony
Gergely polgármester is, aki egy látássérült
hölgyet kisért végig az 1100 méteres távon.
A sportos programok közé tartozott három kiváló sportember, az 1972-es ököl-

Tizenegyedik alkalommal rendezték
meg a Patakparti Futást Zuglóban,
amely az évek során rangos és népszerű sportfesztivállá nőtte ki magát.
Az „érzékenyítő futás” során a polgármester például 1100 méteren keresztül látássérült futót kísért végig.
Idén a júniusi kánikula ellenére is több
százan sportoltak a Mogyoródi úti sportpályán. A kevésbé sportos érdeklődőket is mozgásra bírták a Zuglói Sport- és
Rendezvényszervező Kft. által összeállí-

tott programok. A két színpad és a közel
harminc sátor által kínált lehetőségek bejárása már önmagában is komoly sportteljesítmény volt. A futóversenyt ezúttal is
a Budapesti Atlétikai Szövetség szakemberei szervezték, a versenyszámok ennek köszönhetően ismét flottul követték egymást.
A sort a 3–10 éves gyerekek 300 méteres
futása nyitotta, majd a 2000 méteres középtáv következett, legvégül a „király kategóriának” számító 5 km-es futóverseny
zajlott. Utóbbit a férfiaknál Sipiczki Csaba
(Postás SE) nyerte 15,03 perces idővel.

Érzékenyítő futás – látássérült hölgy a polgármesterrel

Olimpikonjaink – ma és holnap
A Csanádiban az év legfontosabb
eseménye a Csanádi-napok, ahol
egykori olimpiai bajnokokkal találkozhatnak a diákok, és a legjobban
teljesítő fiatal sportolók elismeréseket vehetnek át. A tavaly bevezetett
új hagyomány pedig a Csanádi–
FTC Vándorkupa.
A Csanádi-nap hagyományos koreográfiája szerint az ünneplők megkoszorúzzák
Csanádi Árpád, Schlegel Oszkár és Deák
Bamba Ferenc emléktábláját. Idén ez
a protokoll még egy eseménnyel kiegészült: az 1936-os olimpiai bajnok ökölvívóról elnevezett Harangi Imre Termet
ugyanis részben önerőből, részben pedig
a család segítségével felújította az iskola,
és az új termet a Csanádi-napon mutatták be a díszvendégeknek. Ez utóbbiak
között olimpiai és világbajnok sportolók

Csanády-napok: nemzedékek találkozója

– Köteles Erzsébet, Bóbis Ildikó, Dömölky Lídia, Martinek János, Ihász Kálmán,
Varga János, Szűcs Lajos, Gedó György,
Csom István, Varga János, Bolvári Antal,
Rejtő Ildikó és Hámori Jenő, illetve olyan
sportlegendák, mint Mészöly Kálmán,
ifjabb Papp László, Rákosi Gyula, Konka
Magdolna vagy Antal Mária is részt vettek
az ünnepségen. Az események egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor a londoni olimpián bronzérmet szerzett birkózó,
Módos Péter emlékezett vissza egykori
tanárára, Schlegel Oszkárra.
Az idei Csanádi-nap egyik kiemelkedő
díszvendége Ihász Kálmán olimpiai bajnok
labdarúgó volt, aki zuglói származású fiatalként egykor maga is az Őrnagy utcai
iskolába járt.
– Az öcsémmel, Gáborral nyolc éven át
jártunk ebbe az intézménybe, ezért számomra mindig különleges élmény ide

vívó olimpiai bajnok, Gedó György és
a remélhetőleg 2016-os olimpiai résztvevő
párbajtőrvívó, Tóth Hajnalka és Révész Julianna élménybeszámolója, illetve több zuglói küzdősport-egyesület vagy -szakosztály
bemutatója is. Délután kulturális programok
szórakoztatták a zuglóiakat. A nagyszínpad
fellépőinek a névsora is veretes volt, többek
között Gryllus Vilmos, Berecz András és
Heincz Gábor „Biga” adott elő.
RT
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visszatérni. A névadóval személyes élményem is volt, amikor 1964-ben olimpiai
bajnok lettem (Tokióban), Csanádi Árpádtól vehettem át az aranyérmet. Ez az emlék egész életemben végigkísér.
Az ünnepség végén a legjobban teljesítő
sportoló diákoknak a díjakat Csanádi Árpád özvegye és fia, illetve a díjakat felajánló családok képviselői adták át.
A Csanádi-nap második részét június
5-én a Fradi népligeti sportkomplexumában rendezték, ahol 18 iskola közel
600 diákja vetélkedett a Csanádi–FTC
Vándorkupáért. Idén a futballt az atlétika,
a gombfoci (szektorlabda), a fitnesz és
a kézilabda is kiegészítette, és hagyományosan nemcsak a diákok, hanem a tanárok is megmérkőztek egymással. A torna
egyik fő szervezője a sportlétesítmény
igazgatója, Paján Viktor volt, aki maga is
a Csanádiban tanult.
Riersch Tamás

Eredmény a Zugló-kupában
Befejeződött a Zugló-kupa 2014–15-ös
sorozata. A 350 fő alatti iskolák között
a versenyt a Heltai, a 350 fő felettiek között pedig a Városligeti nyerte. A középiskolások vetélkedésében a lányok és
a fiúk között is a Szent István Gimnázium volt a legjobb.
Olimpiai reménységünknek
pihennie kell
A KSI SE fiatal dzsúdósának, Tóth Krisztiánnak sérülés miatt ki kellett hagynia
a Mesterek Tornája dzsúdóviadalt,
melyre minden súlycsoportban a világranglista első 16 helyezettjét hívták
meg. Az olimpiai szereplés szempontjából fontos versenyen a nyertesek és az
érmesek komoly pénzjutalmat is kaptak. Krisztiánnak szerencsére az olimpiai szereplését már nem befolyásolja,
hogy nem tudott elindulni a versenyen.

Díjazottak

Sikeres évet zárt a BVSC

• Palánta-díj – Derkovics Márk
• Deák Ferenc-díj – Farádi Szabó Edina
• Harangi Imre-díj – Zámbó András
• Zsivótzky Gyula-díj – Thury Bence
• Cséfai Sándor-díj – Balogh Bettina
• Kozma István-díj – Galambos Ramóna
• Fábián Dezső-díj – Petrák Kevin
• Elek Ilona-díj – Schneider Leila
• Schlegel Oszkár-díj – Boldizsár Valter

Június 3-án tartotta a BVSC-Zugló
a hagyományos évadzáró rendezvényét. Bár sok sportágban még csak
most kezdődik az igazi versenyszezon,
a zuglói klub vezetői hagyományosan
ilyenkor szokták díjazni azokat a versenyzőket, akik az elmúlt egy esztendőben kiemelkedő eredményt értek el.
Idén 39 fiatal sportoló vehette át Az év
sportolója elismerést. Az egy év múlva
sorra kerülő rendezvényen már azt is
tudni lehet majd, hogy hány sportoló
képviseli a riói olimpián a kerületet.

Az iskola legrangosabb elismerését,
a Csanádi-díjat 2015-ben Gyöngyösi
Kevin 12. osztályos diák és Bakai Anikó földrajztanár kapta.
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Gyereknapi program a tűzőrségen
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság valamennyi laktanyájában, így a Zuglói tűzőrségen is gyermeknapot tartottak
május utolsó vasárnapján. Az érdeklődők
szinte bármelyik szakfelszerelést és járművet megismerhették közelebbről. A már
hagyományos rajzos foglalkozások mellett
a parancsnokságokon kiállítások és emlékszobák is várták a vendégeket.

A zuglói tűzoltóknak köszönhetően látványos tűzvédelmi demonstráció során azt
is megtapasztalhatta bárki, hogy mi történne, ha a konyhában a forró olajba véletlenül víz fröccsenne. A nyílt nap egyik
célja az volt, hogy megmutassa, hogyan
lehet az ehhez hasonló hétköznapi veszélyhelyzeteket gyorsan és biztonságosan elhárítani.			
berger

KIPUFOGÓ
KLINIKA
KIPUFOGÓ,
KATALIZÁTOR, FLEXIBIL
MŰSZAKI VIZSGA
1141 Bp. Fogarasi út 189.
Tel: 383-8055
1039 Bp. Árpád utca 23.
Tel: 240-5603
www.kipufogo.hu
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Megéri itt
tankolni!

